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HYVÄT YHDISTYKSEMME JÄSENET  

 
Tässä kirjeessä on ilmoitus muutamista yhdistyksemme tapahtumasta, tietoja 
yleisistä asioista /esite sekä kunniajäsenemme Mikael Zewin nekrologi toisesta 
kunniajäsenestä Ruth Hasanista. 

 
 

• Tulevia tapahtumia: 
• Uusia ikkunoita juutalaisuuteen – kaikille avoin koulutuspäivä 18.11.2019 klo 

9.00 – 16.30. Päivän aikana käsitellään mm. Turun juutalaisten elämää, 
juutalaisten pyhiä tekstejä, nykyjuutalaisuuden moninaisuutta sekä kristinuskon 
ja juutalaisuuden kohtaamista. Koulutuspäivään sisältyy myös vierailu Turun 
synagogassa sekä mahdollisuus vierailla Turun juutalaisella hautausmaalla. 
Osallistumismaksu 25€ (sis. 2 x kahvitarjoilu). Tiedustelut: Pekka Lindqvist, Åbo 
Akademi pekka.lindqvist(at)abo.fi, p. 050 3372939 
Elina Hellqvist, Kirkkohallitus elina.hellqvist(at)evl.fi, p. 040 6881478 
 

• Israelin käymät sodat 1967 ja 1973 sekä vuoden takainen sotaharjoitus Juniper 
Copra - Sotien kulku ja kokemukset – > mitä Suomi voisi näistä oppia? 
 / everstiluutnantti Tuomo Hirvonen (evp). Turun ortodoksisen kirkon 
seurakuntasali, Yliopistonkatu 19 B 3 keskiviikkona 20.11. klo 18.  

 
• Israel ja ihmisoikeudet / Varpu Haavisto, YAPS-toiminnan koordinaattori 

 Turun kaupunginkirjaston Studio-sali (90 paikkaa) perjantaina 22.11.2019 klo 16-
19. Tilaisuus kohdennettu ikäryhmälle 18 – 35 vuotta, mutta soveltuu hyvin 
kaiken ikäisille. 
 



• Hanukka -konsertti Turun synagogassa sunnuntaina 29.12.2019 klo 16.00 alkaen. 
Konsertissa esiintyy pianistilaulaja Hillel Tokazier. Kyseessä on Wizon järjestämä 
hyväntekeväisyyskonsertti, ja varat luovutetaan Shaviv -päiväkodille Israelissa. 
Pääsylipun hinta on 35,00 euroa henkilöltä, ja maksu suoritetaan Wizo ry:n tilille 
FI93 2151 1800 0021 57. Viitenumerona 20420. Ilmoittautuminen puhelimitse 
numeroon 0400-526009, tai sähköpostilla wizoturku@gmail.com 
 
 

• VIESTINTÄ  
• Yhteystiedot ja toimihenkilöt 

• Facebook: Turun seudun Suomi-Israel yhdistys ry – Åboregionens Finland-
Israel förening rf . 

• www.suomi-israel.fi/turku 
• 040 3643683 

• Hallitus haluaa muistuttaa jäsenistöä vielä ilmoittamaan oman 
sähköpostiosoitteensa sähköpostiosoitteeseen turkuisrael@gmail.com. Tällä 
toimenpiteellä säästetään aikaa ja rahaa. 

HALLITUS 
 
 

Ruth Hasan 
 

Ruth Hasan on siirtynyt ajasta iäisyyteen 4.9.2019 yli 91-vuotiaana. 
  
Ruth Hasanin merkitys Suomen ja Israelin kulttuuriyhteistyön edistäjänä ja 
ylläpitäjänä on ollut Turun seudulla huomattava. 
  
Suomi-Israel yhdistyksen Turun Paikallisosasto aloitti toimintansa 23.3.1981. Ruth 
Hasan valittiin yhdistyksen ensimmäisen johtokunnan jäseneksi. Sen toiminta 
Helsingin Suomi-Israel yhdistyksen paikallisosastona ei tyydyttänyt turkulaisia 
Israelin ystäviä. Paikallisosasto lopetettiin ja Turkuun perustettiin 18.2.1983 
korvaava, itsenäinen yhdistys. Sen nimeksi tuli Turun seudun Suomi-Israel yhdistys 
ry. Ruth Hasan toimi yhdistyksen hallituksessa sen perustamisesta lähtien aina 
kuolemaansa asti. 
  



Ruth Hasanin ansiot yhdistyksen hyväksi ovat olleet mittaamattomat ja hänet 
nimitettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 25.2.2015 kunniajäseneksi.    
  
Israelin ystävinä saamme kunnioituksella ja kiitollisuudella muistaa Ruth Hasania 
ennen kaikkea hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina toiminnassa Suomen ja 
Israelin välisen ystävyyden hyväksi. 
                                                                                                 Mikael Zewi 


